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Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Vážený pane, 

Ministerstvu financí byla dne 20. listopadu 2020 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Žádost je formulována takto: 

„Žádám tímto o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kolik zaměstnanců Ministerstva 
financí a Finanční správy se zabývá a zabezpečuje silniční daň.“ 
 
Dopisem Ministerstva financí ze dne 24. listopadu 2020, evidovaným pod č. j. MF-
31396/2020/48-2, jste byl vyzván k upřesnění žádosti ve vztahu k Ministerstvu financí. 
Část žádosti týkající se zaměstnanců finanční správy byla podle § 14 odst. 5 písm. c) 
zákona č. 106/1999 Sb. odložena. 

Téhož dne jste žádost upřesnil takto: 
Pro kolik zaměstnanců MF je silniční daň hlavním(převažujícím) předmětem výkonu 
zaměstnání?“  
 
K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. Silniční daní se 
v Ministerstvu financí zabývají 2 odbory, a to odbor 18 – Nepřímé a majetkové daně 
a odbor 32 – Daňová legislativa.  

V odboru 18 – Nepřímé a majetkové daně není silniční daň hlavním nebo převažujícím 
předmětem výkonu zaměstnání žádného zaměstnance. Silniční dani se věnuje pouze 
1 zaměstnanec, který v rámci své agendy řeší kromě jiných úkolů také problematiku 
silniční daně. Jedná se o činnost, jejíž podíl na celkovém výkonu zaměstnání 
dotčeného zaměstnance činí cca 33 %. V odboru 32 – Daňová legislativa se silniční 
dani věnují 2 zaměstnanci, u nichž agenda silniční daně tvoří jen nepatrnou část, neboť 
se podílí na celé řadě dalších agend.  

Na výše uvedených odborech se samozřejmě touto problematikou zabývají také 
ředitelé odborů, avšak v tomto případě se jedná o zanedbatelný rozsah z jejich 
pracovní činnosti. 

Lze tedy shrnout, že v Ministerstvu financí není silniční daň hlavním (převažujícím) 
předmětem výkonu zaměstnání žádného konkrétního zaměstnance. 
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